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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Palliativ vård beskrivs som en vård som ska förbättra livskvalitén för patienter 
som står inför livshotande sjukdomar samt till deras närstående. Palliativa patienter betonade 
att en bra kommunikation var en viktig del i deras vård. En bra kommunikation kunde lindra 
patienters stress samt ge stöd och hjälp. Dock visade studier att hälso- och 
sjukvårdspersonalen kommunikation med patienter upplevdes många gånger som dålig. 
Studier visade att det fanns ett behov av en mer integrerad palliativ sjukvård och att hälso- 
och sjukvårdspersonal behöver få bättre utbildning i kommunikation.  
Syfte: Att belysa palliativa patienters upplevelser av att kommunicera med hälso- och 
sjukvårdspersonal inom palliativ vård. 
Metod: Det genomfördes en kvalitativ litteraturstudie med åtta vetenskapliga artiklar. De åtta 
artiklarna granskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) granskningsprotokoll 
och innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivna metod. 
Resultat: Studien resulterade i tre kategorier, trygghet, övergivenhet och ett okänsligt språk. 
Resultatet visade att när hälso- och sjukvårdspersonalen till exempel gav tid till patienterna 
förbättrades kommunikationen och när svåra ord användes påverkades kommunikationen 
negativt. 
Slutsats: Det behövs mer forskning kring kommunikation i den palliativa vården utifrån ett 
patientperspektiv, då det i nuläget finns få studier inom detta område. Hälso- och 
sjukvårdspersonalen behöver ha i åtanke att t.ex. att svåra ord och att inte vara lyhörd 
påverkar kommunikationen negativt. De bör också ha i åtanke att en god relation och att 
involvera familjen underlättar kommunikationen med palliativa patienter. 
 
Nyckelord: Palliativ vård, kommunikation, hälso- och sjukvårdspersonal 
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Inledning 
Många patienter inom palliativ vård tycker att det är svårt att kommunicera med hälso- och 

sjukvårdspersonal (Dunne, 2005). Enligt Doumit och Huda (2008) samt Woods, Beaver och 

Luker (2000) betonar palliativa patienter ofta vikten av en bra kommunikation med hälso- 

och sjukvårdspersonal, men de framhåller också att hälso- och sjukvårdspersonalen ofta 

misslyckas med att kommunicera bra (ibid). Enligt Travelbee (1971) är kommunikation en 

upplevelse som olika personer deltar i (ibid). En bra kommunikation mellan patient och 

hälso- och sjukvårdspersonal är en viktig aspekt, men också att kommunikationen fungerar 

mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patientens familj, då det anses lindra patientens 

stress och oro (Doumit & Huda, 2008). Enligt Eide och Eide (2009) kan kommunikationen 

brista om hälso- och sjukvårdspersonalen är stressade när de kommunicerar med patienten. 

Detta kan resultera i att det kan uppstå en fara för professionella brister t.ex. att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte hinner lyssna eller skapa sig en tillräcklig kontakt för att kunna ge 

rätt hjälp och stöd till patienten (ibid). Det är därför angeläget att belysa hur palliativa 

patienter upplever hur det är att kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonalen. I 

dagsläget finns det få studier om palliativa patienters upplevelser (Kaasa, Hjermstad och 

Håvard Loge, 2006). Enligt Woods et al. (2000) finns det också ett behov av en mer 

integrerad palliativ sjukvård (ibid). 

Bakgrund 

Palliativ vård 
Palliativ vård beskrivs av World Health Organization (2012) som en vård som ska förbättra 

livskvalitén för patienter som står inför livshotande sjukdomar samt till deras närstående. I 

vården ges smärt- och symtomlindring samt andligt och psykosocialt stöd från diagnosstart 

till livets slut (ibid). För palliativa patienters livskvalité är det viktigt att uppnå ett fysiskt 

välbefinnande genom lindring av symtom och emotionellt välbefinnande. De är också viktigt 

att få behålla sin värdighet och sin självbild, men också att få leva med kontroll och autonomi 

samt att ha tillgång till ett socialt nätverk och att få möjligheten att kommunicera 

(Socialstyrelsen, 2004). Enligt Woods et al. (2000) är palliativa patienter de som lever med 

en obotlig sjukdom. När patienter drabbas av en obotlig sjukdom kan det upplevas som 
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hopplöst och oerhört orättvist (Beck-Friis & Strang, 2005). Vidare menar Woods et al. (2000) 

att övergången från att vara den sjuka patienten till att bli en döende patient inte alltid är så 

lätt att acceptera, varken för patienten eller för patientens familj (ibid). Många palliativa 

patienter bär på en rädsla för att bli övergivna (Woods et al., 2000). Enligt Beck- Friis och 

Strang (2005) upplever palliativa patienter också rädslor inför lidande och för själva 

döendeprocessen, de är t.ex. rädda för att behöva uppleva svåra smärtor. Statens offentliga 

utredningar (SOU, 2000:6) menar att för palliativa patienter är lidande inte enbart smärta utan 

lidande kopplas också till en förlust av självständighet och fysisk försämring som t.ex. förlust 

av olika kroppsfunktioner samt en psykisk nedgång som t.ex. depression, ångest, 

aggressivitet eller känslor av hopplöshet (ibid). Beck- Friis och Strang (2005) menar att när 

sjukdomen progredierar förlorar patienter energi, vilket gör att de blir mer och mer beroende 

av andra människor, vilket tillslut kan leda till att de behöver hjälp med t.ex. dagliga sysslor 

eller sin hygien. Förlust av energi medför också att de upplever rädsla och skuld för att bli en 

last för sin familj och sina vänner (ibid). Flera patienter upplever att tack vare hjälp och 

hjälpmedel minskade deras beroende av andra (Conner, Allport, Dixon & Sommerville, 

2008). Palliativa patienter upplever även rädslor inför att behöva lämna sina nära och kära 

samt att inte hinna avsluta sina önskningar och mål i livet (ibid). Därför bör hälso- och 

sjukvårdspersonalen enligt Beck-Friis och Strang (2005) vara lättillgängliga, hjälpsamma och 

ha en hög medicinsk kompetens. Patienterna ska kunna känna sig trygga och veta vart hon 

eller han kan vända sig (ibid). Palliativa patienter upplever det positivt att bli sedd och 

värderad som en enskild individ av hälso- och sjukvårdspersonalen (Conner et al., 2008). Det 

är också viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen ger patienter tillfälle för stöd och samtal 

(Beck-Friis & Strang, 2005).  

 

Inom den palliativa vården finns det två faser. I den tidiga palliativa fasen får patienter 

fortfarande behandling och i denna fas kan patienter befinna sig i från en månad till flera år 

framåt. Målet med vården är att främja patienters livskvalité och förlänga livet. I den sena 

fasen ges inte längre behandling och patienter förväntas avlida inom några veckor till någon 

månad. Målet i den sena fasen är att främja livskvalitén utan att vare sig förkorta eller 

förlänga livet (Beck-Friis & Strang, 2005). Nationella Rådet för Palliativa Vård (2011) 

skriver att i Blekinge kommun finns det en palliativmedicinisk enhet som ligger i Karlshamn. 

Teamet består av läkare och sjuksköterskor men de har också ett nära samarbete med 

kuratorer, dietister och diakoner. Denna enhet tar först och främst emot patienter med 
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cancersjukdomar (ibid). I Blekinge län år 2007 avled 1696 palliativa patienter och 

sammanlagt avled över 90 000 palliativa patienter i Sverige (Fürst & Sauter, 2010).  

 

Enligt (SOU, 1995:5) ska ett värdigt avsked från livet vara en av de högst prioriterade 

rättigheterna i vården. Den palliativa vården ska utformas på ett sådant sätt att patienten får 

möjlighet att avlida under värdiga förhållanden. Det är viktigt hur människor lever men det är 

också betydelsefullt hur människor dör (ibid). Palliativa patienter får enligt Fridegren och 

Lyckander (2003) möjligheten att välja mellan att vårdas i hemmet eller på en vårdavdelning 

i kommunen eller i landstinget (ibid). Enligt Townsend, Frank, Fermont, Dyer, Karran, 

Walgrove och Pipers (1990) föredrar 50% av de palliativa patienterna att vårdas och avlida i 

hemmet. Socialstyrelsen (2006) menar att de fyra viktigaste hörnstenarna inom palliativ vård 

är att vården är individualiserad, att det finns ett teamarbete mellan läkare, sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, att det finns support för familjen och att det finns en god kommunikation 

mellan patient, familj och teamet (ibid).  

Kommunikation 
Kommunikation definieras som en process mellan individer som utbyter tankar och yttrande 

genom ett gemensamt system av symboler såsom språk, tecken eller gester (Babcock Gove, 

1993). 

 

Kommunikationen är en viktig del i vården och en bra kommunikation är grunden för att 

kunna bygga upp en förtroendefull relation (United Kingdom Central Council [UKCC], 

1996). Relationen menar UKCC (1996) kommer att kunna förbättra vården och leda till 

minskad stress och ångest för patienter men också minska stress och ångest för patienters 

familjer eller vårdnadshavare (ibid). Jarrette, Payne och Wiles (1999) menar att många 

palliativa patienter upplever en dålig kommunikation mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal, speciellt när dåliga nyheter angående diagnos eller prognos ska ges. Enligt 

Lugton (2002) orsakar ineffektiv kommunikation mellan patienter och hälso- och 

sjukvårdspersonalen förvirring. Enligt Doumit och Huda (2008) framhåller palliativa 

patienter betydelsen av att ha en bra kommunikation under hela deras sjukdomsförlopp. En 

bra kommunikation mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal är enligt palliativa 

patienter en viktig aspekt, men det anses också viktigt att kommunikationen mellan hälso- 

och sjukvårdspersonalen och patienters familj är bra, för att det anses lindra patienters stress 
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och oro (ibid). Enligt Adler, Rosenfeld & Towne (1989) ska hälso- och sjukvårdspersonalen 

göra allt de kan för att inkludera patienters familj.  

 

Enligt Conner et al. (2008) upplever en del patienter att hälso- och sjukvårdspersonalen är 

osäkra på vad som pågår och vad som ska hända med sina patienter. De upplever också att 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte kommunicerar med varandra personal emellan. Många 

patienter vill att hälso- och sjukvårdspersonalen ska vara mer ärliga och förklara mer 

grundligt (ibid). När hälso- och sjukvårdspersonalen inte berättar sanningen upplever 

patienter det som stressande (Doumit & Huda, 2008). Ett annat problem som många patienter 

upplever är enligt Boyle (1970) att de ofta inte förstår vad hälso- och sjukvårdspersonalen 

pratar om. De har svårt att förstå medicinska termer (ibid). De upplever även att hälso- och 

sjukvårdspersonalens sätt att kommunicera och val av ord har stor betydelse (Doumit & 

Huda, 2008). Enligt UKCC (1996) bör hälso- och sjukvårdspersonal använda ett språk som är 

bekant för patienter. Dunne (2005) betonar att hur hälso- och sjukvårdspersonalen använder 

medicinska termer är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonalen att ha i åtanke när de 

kommunicerar med patienter. De bör ha det i åtanke för att undvika missförstånd men också 

för att undvika känslor av utanförskap och isolering (ibid). Enligt Conner et al. (2008) finns 

det också patienter som upplever stress och förvirring, för att de vet inte vart eller till vem de 

kan vända sig till när de behöver prata med någon. Det är viktigt för palliativa patienter att ha 

någon att prata med (ibid). Enligt Woods et al. (2000) behöver palliativa patienter stöd, hopp 

och tid för samtal för att kunna uppnå en effektiv kommunikation. Vikten av en effektiv 

kommunikation och att hälso- och sjukvårdspersonal inte lever upp till patienternas 

förväntningar är välkända (ibid). Kvalitén på kommunikationen är en viktig faktor för 

bedömningen av kvalitén på vården (ibid). 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt (SFS, 1998:531) de som har legitimation och som är 

verksamma vid sjukhus eller andra vårdinrättningar. Det avser personal som medverkar i 

hälso- och sjukvård med patienter.  Det avser även personal som arbetar med att tillverka 

eller expediera läkemedel eller de som lämnar råd och upplysningar (ibid). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska enligt (SFS, 1998:531) utföra sitt arbeta efter vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Personalen ska vara sakkunniga och omsorgsfulla och vården ska så 

långt som möjligt utformas efter patientens behov. Patienten ska respekteras och visas 
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omtanke.  Personalen ska även tillgodose patienten med information om sitt hälsotillstånd 

samt olika behandlingsmetoder. Informationen lämnas till anhörig i de fall då informationen 

inte kan ges till patienten. De som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt, 

vilket innebär att de inte får röja uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 

förhållande (ibid). 

Teoretisk referensram 
Enligt Travelbee (1971) är kommunikation ett instrument i omvårdnadssituationer. 

Kommunikation sker vid varje möte mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonal. 

Kommunikation beskrivs som en dialog och en process. Detta betyder att det finns ett 

samspel mellan två eller flera personer, där meningar eller meddelande utbyts (ibid). För att 

en kommunikation ska uppstå enligt Travelbee (1971) måste det finnas en sändare, en 

mottagare och meddelandet eller meningen måste kunna förstås av de involverande 

personerna. En bristande kommunikation uppstår när meddelandet eller meningen inte erhålls 

eller när meddelandet eller meningen missförstås eller misstolkas. Kommunikationen blir 

dålig när en av personerna i interaktionen misslyckas att erhålla det överförda meddelandet 

eller meningen. En bristande förmåga att lyssna är huvudorsaken till en dålig kommunikation 

(ibid). 

 

Eide och Eide (2009) beskriver kommunikationsmodellen, initiativ-respons-modellen. I 

initiativ-respons-modellen krävs det att minst en person tar initiativ till ett samtal och att 

minst en person ger respons, alltså tar ställning till och svarar på det som uttrycks. 

Kommunikation är en process och en dialog som bygger på initiativ och respons. I en 

kommunikation är initiativ och respons de viktigaste byggstenarna (ibid). Travelbee (1971) 

beskriver kommunikation som en upplevelse personer deltar i. Beroende på vad som 

förmedlas i interaktionen kan det antingen upplevas ömsesidigt, meningslöst eller 

frustrerande. Kommunikation beskrivs också som en kontinuerlig process, en upplevelse där 

meningar eller meddelande överförs mellan personer. Dessa meningar överförs genom verbal 

eller icke- verbal kommunikation. Verbal kommunikation kommuniceras genom skrivna ord 

eller tal. Vid en icke- verbal kommunikation överförs meddelande utan användning av ord 

genom t.ex. gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Gråt, skrik och jämmer inkluderas även i 

en icke- verbal kommunikation (ibid). Eide och Eide (2009) menar att kommunikation inte 

alltid behöver kommuniceras med ord, ibland räcker det med en nickning för att personen ska 

känna sig hörd, förstådd och sedd (ibid). Målet med en kommunikation är enligt Eide och 
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Eide (2009) att etablera en god kontakt, för att en god kontakt kan vara avgörande för 

behandlingens resultat. Travelbee (1971) menar att kommunikation är viktigt inom hälso- och 

sjukvården, för det är genom kommunikation hälso- och sjukvårdspersonal lär känna sina 

patienter och får reda på vilka behov de har. Vidare menar Travelbee (1971) att det är genom 

en kommunikation som hälso- och sjukvårdspersonal kan motivera, influera, uppmuntra och 

hjälpa patienter (ibid). Eide och Eide (2009) menar att hälso- och sjukvårdspersonal aldrig 

kan förstå hur en patient upplever sin sjukdom om de inte talar med vederbörande. Hälso- och 

sjukvårdspersonal måste också bortse från all förförståelse om hur patienten borde eller 

förväntas känna, för sjukdom och lidande är en personlig upplevelse (ibid). En god 

kommunikation kan hjälpa palliativa patienter att bemästra sin sjukdom, sitt lidande och att 

finna en mening i sin upplevelse (Travelbee, 1971).  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa palliativa patienters upplevelser av att kommunicera med 

hälso- och sjukvårdspersonal inom palliativ vård. 

Metod 
För att kunna besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie som baserades på 

vetenskapliga artiklar (Olsson & Sörensson, 2007). En litteraturstudie beskriver vad tidigare 

forskning redan har publicerat och ger läsaren en objektiv, välorganiserad sammanställning 

av det aktuella läget inom ämnet (Polit & Beck, 2008). De valda artiklarna hade en kvalitativ 

ansats. Dessa artiklar valdes för att inom forskning med kvalitativ metod framhålls 

förståelsen av människors upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). Detta ansågs relevant 

för att kunna besvara syftet, då det var upplevelsen av kommunikation som skulle belysas. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) samt Willman et al. (2006) fokuserar kvalitativ 

forskning på att skapa en mening och en förståelse i människors upplevelse av världen. Inom 

kvalitativ metod finns det möjligheter att undersöka patienter och hälso- och 

sjukvårdspersonalens uppfattningar, erfarenheter, behov och önskemål (ibid).  

Datainsamling  
Vid artikelsökningen användes databaserna CINAHL och MEDLINE. Databasen CINAHL 

valdes för att det är en databas för hälso- och sjukvård som bland annat är inriktad på 
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omvårdnad. MEDLINE valdes för att det är en databas som innehåller referenser inom 

områden som t.ex. medicin och omvårdnad (Willman et al., 2006). CINAHL och MEDLINE 

är de två största databaserna (Polit & Beck, 2008). De sökord som användes var patient, 

palliative care, end-of-life care/terminal care, terminal ill patient, cancer, communication 

och experience. Efter råd från bibliotekarien lades sökorden cancer care, patient satisfaction 

och patient perception till. Sökorden slogs upp i databasens uppslagsverk, thesauras, som är 

MeSH och CINAHL headings (Willman et al., 2006). Uppslagsverken användes för att få 

korrekta sökord. Efter det kombinerades sökorden i olika konstellationer tillsammans med de 

Booleska sökoperatorerna AND och OR. Enligt Willman et al. (2006) binder de Booleska 

sökoperatorerna ihop olika söktermer på olika sätt, de kan både förena, utesluta och separera 

söktermer. Detta hjälper till att ringa in relevant litteratur och samtidigt rikta sökningen till ett 

avgränsat område. De vanligaste sökoperatorerna är AND, OR och NOT (ibid). I denna 

studie användes endast AND och OR.  

Urval 
För att lättare få fram artiklar som var relevanta till studiens syfte avgränsades artiklar med 

hjälp av inklusionskriterier och exklusionskriterier. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 

år 2000-2012, detta för att få fram så aktuell forskning som möjligt. Det togs inga 

begränsningar utifrån vart artiklarna skulle vara utförda. Detta gjordes för att inte begränsa 

palliativa patienters upplevelser av kommunikation till vart de bodde. Artiklarna till studien 

skulle vara etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. Artiklarna skulle vara 

kvalitativa och peer-rewied. Enligt Willman et al. (2006) innbär peer-rewied att artiklarna 

före publikation är granskade av personer med expertis inom området (ibid). Artiklarna skulle 

vara kvalitativa, för enligt Willman et al. (2006) studerar kvalitativa artiklar t.ex. upplevelser 

och erfarenheter (ibid). Deltagarna i studien skulle vara 18 år eller äldre, detta för att studien 

inte skulle belysa barns upplevelser. Artiklar utifrån sjuksköterskans och anhörigas 

perspektiv samt kvantitativa artiklar valdes att exkluderas. Dessa exklusioner gjordes för att 

det var patienters upplevelser som skulle studeras och inte sjuksköterskan eller anhörigas 

upplevelser. Kvantitativ metod exkluderas för att studiens syfte inte var som Forsberg och 

Wengström (2008) skriver att testa en hypotes utan syftet var att undersöka en upplevelse. En 

kvantitativ metod skapar inte en mening och inte en förståelse av människors upplevelse av 

världen (ibid). 
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Artikelgranskning 
Under artikelsökningen lästes abstracten till de artiklarna vars titel verkade intressant. Det 

resulterade i att 169 stycken abstract lästes igenom. I de fall då abstractet verkade ha relevans 

för syftet skrevs artikeln ut. Detta resulterade i att 24 artiklar skrevs ut. Det gjordes också en 

manuell sökning som enligt Willman et al. (2006) innebär att de utskrivna artiklarnas 

referenslistor söktes igenom och till följd av det hittades en artikel som uppnådde studiens 

syfte (ibid). Tretton artiklar valdes bort för att de visade sig använda en kvantitativ metod 

eller uppnådde de inte studiens syfte. Efter fulltextläsningen var endast 11 artiklar kvar. 

Dessa artiklar lästes i full text minst två gånger och sparades för vidare kvalitetsgranskning. 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Willmans et al. (2006) protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Bägge författarna kvalitetsgranskade 

alla artiklar två gånger var. I Willmans et al. (2006) protokoll besvarades 14 frågor med 

svaren Ja, Nej eller Vet ej. Varje fråga som fick ett Ja erhöll ett poäng och varje fråga som 

fick Nej eller Vet ej erhöll noll poäng. Därefter räknades den totala poängsumman om till 

procent. Genom att omvandla poängsumman till procent ökade möjligheten att kunna jämföra 

artiklarna (ibid). Artiklarnas procentsats sorterades därefter in enligt Willmans et al. (2006) 

tregradiga kvalitetsgradering, grad I, grad II och grad III. Grad I, hade en procentsats på 80-

100%, grad II, en procentsats på 70-79% och grad III, en procentsats på 60-67% (ibid). 

Artiklar med låg kvalitet, alltså de som fick en procentsats under 60% valdes att exkluderas 

ur studien.  Tre artiklar uppnådde inte 60%, för att de saknade t.ex. relevant urval, etiskt 

resonemang och datainsamlingen var otydligt beskriven. Efter kvalitetsgranskningen återstod 

åtta artiklar. Alla dessa artiklar uppnådde grad I och användes i studien. 

Analysmetod 
I denna studie användes Graneheim och Lundmans (2004) sammanställning av flera olika 

innehållsanalyser t.ex. Krippendorffs. En innehållsanalys används för att vetenskapligt 

analysera dokument och texter (Olsson & Sörensen, 2007). En innehållsanalys sker i flera 

olika steg (Graneheim & Lundman, 2004). Första steget i analysen var att än en gång läsa 

igenom resultatdelen på de utvalda artiklarna. Detta gjordes för att få en helhetsbild av 

innehållet. Andra steget var att meningsbärande enheter som relaterade till syftet togs ut ur 

texten. De meningsbärande enheterna som var relevanta ströks över med en 

överstrykningspenna. Detta gjordes var för sig och efteråt jämfördes och diskuterades de 

meningsbärande enheter som hade tagits ut ur texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är meningsbärande enheter ord, meningar eller stycken som relaterar till varandra genom 
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deras innehåll och sammanhang (ibid). I steg tre skrevs de meningsbärande enheterna in i ett 

Word dokument och översattes till svenska. I steg fyra kondenserades de meningsbärande 

enheterna. Detta innebär att texten kortades ner men kärnan i texten behålls (Graneheim & 

Lundman, 2004). Kondenseringen av de meningsbärande enheterna gjordes först var för sig 

och sedan diskuterades de tillsammans. I steg fem bröts texten ner till koder. En kod 

beskriver kortfattat en meningsbärande enhets innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). För 

att få en överblick över hur koderna hörde ihop klipptes de ut och sorterades efter innehåll. I 

steg sex skapades kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innehåller en kategori 

koder som har ett liknande innehåll. En kategori måste vara heltäckande. Enligt Granskär och 

Höglund- Nielsen (2008) får inga meningsbärande enheter falla mellan en eller två kategorier 

eller passa in i två eller fler kategorier (ibid). En kategori svarar på frågan ”Vad?” och den 

kan ses som en tråd som håller samman koderna (Graneheim & Lundman, 2004). I steg sju 

skapades underkategorier som framställdes och sorterades ur kategorierna. Exempel på 

analysförförande finns i bilaga 4.            

Etiskt övervägande 
Artiklarna i studien skulle vara etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. Därför 

togs det etiska överväganden när artiklarna valdes ut. Polit och Beck (2006) menar att 

forskning gällande människor måste ske med försiktighet. Forskarna ska intyga att 

deltagarnas rättigheter är skyddade (ibid). Granskär och Höglund-Nielsen (2008) skriver att 

deltagandet i en studie ska ske av egen frivilja och att de närhelst de vill kan avbryta sin 

medverkan i studien (ibid). I studien kvalitetsgranskades de åtta artiklarna enligt Willmans et 

al. (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. I detta protokoll 

fanns det en fråga som tog upp etiskt resonemang, se bilaga 2 (ibid). Av de åtta artiklar som 

ingick i studien hade alla ett etiskt resonemang, men sju av artiklarna var granskade och 

godkända av en etisk kommitté. Den åttonde artikeln var inte etiskt godkänd, men den hade 

ett etiskt resonemang, vilket gjorde att den ändå valdes att användas i studien. I den artikeln 

gav deltagarna sitt samtycke till att intervjumaterialet fick användas.  
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Resultat 
Innehållsanalysen av de åtta artiklarna resulterade i tre kategorier med sju underkategorier. 

Kategorierna och underkategorierna presenteras i Figur 1. 

 
                 Figur 1. Kategorier och underkategorier 

Trygghet 

Kände stöd vid omsorg 

När hälso- och sjukvårdspersonalen hade en öppen kommunikation med palliativa 

patienter uppfattades det som hjälpsamt och lättade deras oro och stress. Många 

palliativa patienter tyckte att det var en viktig del i vården att ha någon att prata 
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med. När hälso- och sjukvårdspersonalen gav stödjande ord uppmuntrade detta 

patienterna att möta verkligheten och vidta åtgärder för att göra det bästa av deras 

återstående tid. De ansåg också att det var bra när hälso- och sjukvårdspersonalen 

förmedlade att de inte tänkte lämna dem när sjukdomen fortskred. 

”He set up everything up to see [specialist]… then he said ´by all means, 

come back… we are not going to forget about you. We don’t want you lost 

between the cracks, ´were his exact words. They were super great 

people.” (P. Kirk, I. Kirk & Kristjanson, 2004, s.1345).  

Det var också betydelsefullt att de kommunicerade på ett sätt som bevarade deras hopp. 

”I don´t mind what I hear, so long as there is a little light at the end of the 

tunnel you know what I mean?...a little bit of hope there, yes”. (Kirk et 

al., 2004, s.1347). 

Hälso- och sjukvårdspersonalens verbala och icke-verbala kommunikation tyckte patienterna 

skulle förmedlas på ett medkännande och empatiskt sätt. Många patienter tyckte det var 

hjälpsamt när deras rädslor bemöttes på ett bra sätt. 

”The doctor said something to me that I will never forget…He said, ´I 

can´t lengthen your life and I won´t shorten it but I promise to be with you 

every step of the way and make it as comfortable as possible for you. And 

that is all it took for him to calm some of the fears I had.”(Stajduhar, 

Thorne, McGuinness & Kim-sing, 2009, s.2043). 

Kände stöd vid en bra relation 

När patienter kommunicerade med hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde de att en bra 

relation var viktigt för att kunna uppnå en bra kommunikation. En bra relation skulle vara 

vårdande och humoristisk. I en palliativ vård krävs en god kompetens i kommunikation och 

en effektiv hälso- och sjukvårdspersonal/patient relation.  

Kände stöd från familjen 

Palliativa patienter uttryckte att när hälso- och sjukvårdspersonalen involverade familjen 

upplevdes det som hjälpsamt. När insatser gjordes för att involvera familjen tyckte 

patienterna att hälso- och sjukvårdspersonalens kommunikation blev bättre. 
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Kände stöd när tid erhålls  

Det var viktigt för palliativa patienter att tiden respekterades, för att tid ansågs vara en viktig 

faktor i en kommunikation. När hälso- och sjukvårdspersonal tog sig tid att kommunicera 

med patienterna upplevde de att hälso- och sjukvårdspersonalen kommunicerade bra och att 

de brydde sig om dem. Det var viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen tog sig tid att prata 

med patienterna, för att då upplevde de tröst och stöd. 

Övergivenhet 

Kände sig försummade  

När hälso- och sjukvårdspersonalen bemötte patienterna med okänsliga eller nedlåtande 

attityder upplevdes det påverka kommunikationen negativt. 

”When I went back to the doctor, I said, “Do you know of any support 

groups that are around for this kind of cancer?”“You don’t need a 

support group,” he said, “I´m your support group.” (Kimberlin, 

Brushwood, Allen, Radson, Wilson, 2004, s. 571). 

När hälso- och sjukvårdspersonalen undvek patienterna upplevde patienterna att 

kommunikationen blev dålig och när hälso- och sjukvårdspersonalen var stressad i 

interaktionen med patienter upplevdes det påverka kommunikationen negativt. Vissa 

patienter sökte även rådgivning för att klara av följderna av en dålig kommunikation. När 

rädslor inte bemöttes på ett bra sätt upplevde patienter att kommunikationen mellan dem och 

hälso- och sjukvårdspersonalen försämrades. Vissa patienter tyckte att det värsta 

kommunikationsfelet var när hälso- och sjukvårdspersonalen förmedlade falska 

förhoppningar.  

Att inte känna sig sedd eller hörd  

Många patienter upplevde att de var tvungna att kämpa för att få uppmärksamhet ifrån hälso- 

och sjukvårdspersonalen. De var tvungna att överdriva sina behov, för de trodde att det var 

det ända sättet att få hälso- och sjukvårdspersonalen att lyssna på dem och ta itu med deras 

behov på ett tillfredsställande och lämpligt sätt. När kommunikationen var dålig upplevde 

patienter att de inte blev trodda och att de inte fick möjligheten att diskutera saker som 

erfarenhet, kunskap, drömmar och rädslor med hälso- och sjukvårdspersonalen.  
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Ett okänsligt språk 

Personalen använde ord som inverkade på sinnesstämningen  

Patienterna gillade inte medlidande ord, för att vissa ord gjorde dem ledsna eller påminda om 

deras tillstånd. Det var också viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen uttryckte att det alltid 

fanns alternativ, för att uttrycka att det inte fanns något mer de kunde göra för patienterna, 

fick dem att känna sig övergivna. 

Att personalen använde för svåra ord  

Många patienter tyckte att när hälso- och sjukvårdspersonalen använde svår medicinsk 

terminologi påverkade det kommunikationen och förståelsen. Det var viktigt för patienterna 

att hälso- och sjukvårdspersonalen använde ord som de förstod.  

”But he doesn´t know how to speak in layman´s terms, and I have to say 

well come on, make it so I understand it”. (Kirk et al., 2004, s.1345). 

När kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter fungerade effektivt 

ökade patienters förståelse om hans eller hennes tillstånd. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa palliativa patienters upplevelser av att kommunicera med 

hälso- och sjukvårdspersonal inom palliativ vård. Till denna studie gjordes det en 

litteraturstudie med en kvalitativ metod. En kvalitativ metod användes för att enligt Willman 

et al. (2006) kan en kvalitativ metod beskriva och ge en fördjupad förståelse för mänskliga 

upplevelser, händelser och uppfattningar. Denna forskningsmetod är holistisk, vilket betyder 

att helheten studeras (ibid). En fördel med litteraturstudier är att dem beskriver vad tidigare 

forskning redan har publicerat och ger läsaren en samlad översikt (Polit & Beck, 2008). En 

nackdel med att göra en litteraturstudie är att forskarna inte är skilda från fenomenet som 

studeras, utan forskarens uppfattningar kan komma att påverka resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2008). 
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Vid artikelsökningen valdes databaserna CINAHL och MEDLINE. Dessa två användes för 

att enligt Polit och Beck (2008) samt Willman et al. (2006) innehåller de vetenskapliga 

artiklar och för att de är de två största databaserna. CINAHL användes för den innehåller 

vetenskapliga artiklar som berör t.ex. omvårdnad och MEDLINE användes för den innehåller 

vetenskapliga artiklar som berör medicin och omvårdnad (ibid). Det gjordes sökningar endast 

i dessa två databaser, eftersom att samma artiklar framkom under olika sökningar och det 

tenderade till rundgång. Enligt Polit och Beck (2008) kan det tyda på datamättnad, vilket 

betyder att sökningar inte ger någon ny information (ibid). Om det däremot hade gjorts fler 

artikelsökningar i andra databaser t.ex. PsycINFO, hade det kanske bidragit till att andra eller 

fler artiklar hade valts med i studien. Om studien hade grundats sig på fler artiklar än åtta 

artiklar hade det troligtvis breddat resultatet, för enligt Olsson och Sörensen (2007) kan ett 

större antal artiklar ge ett resultat som kan ses ur ett bredare perspektiv och ger möjligheten 

till att kunna generalisera resultatet (ibid).  

 

Utöver artikelsökningen via databaserna gjordes även manuella sökningar, vilket innebär en 

sökning i artiklars referenslistor. Detta görs enligt Willman et al. (2006) för att komplettera 

artikelsökningen (ibid). Genom den manuella sökningen hittades en artikel relevant till 

studien syfte. Sökorden som valdes vid artikelsökningen ansågs vara relevanta till studiens 

syfte, då sökorden bland annat var, patient, cancer, experience och communication. Sökorden 

valdes också utifrån de ord som återfinns i syftet t.ex. palliativ vård. Enligt Willman et al. 

(2006) är det viktigt att kombinera olika sökord för att täcka in så mycket litteratur som 

möjligt. Vidare menar Willman et al. (2006) att den Booleska sökoperatorn OR breddar 

sökningen, att sökoperatorn AND ger ett mer avgränsat sökresultat och sökoperatorn NOT 

utesluter sökord (ibid). Sökorden till denna studie valdes att kombineras med de Booleska 

sökoperatorerna AND och OR. Om sökoperatorn OR hade används fler gånger hade det 

troligtvist breddat artikelsökningen och kanske bidragit till fler artiklar. Dock var tiden för 

utförandet av studien begränsad, därför valdes det att avgränsa artikelsökningen genom att 

främst använda sökoperatorn AND. Sökoperatorn NOT användes aldrig, men om 

sökoperatorn NOT hade används för att t.ex. utesluta artiklar om anhörigas upplevelser, hade 

inte anhörigas upplevelser återfunnits i sökresultatet. Alla artiklar i studien var publicerade 

inom tidsramen för inklusionkriterierna. Därmed blev det inget bortfall av artiklar, för att de 

var publicerade innan år 2000. Däremot kan studien ha en svaghet då ingen begränsning 

gjordes av valet av länder eller världsdelar där artiklarna skulle vara utförda. Detta kan 

innebära att studien kan innefatta en svaghet genom att inte ta hänsyn till kulturella 
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skillnader, för att hur människor ser på varandra och hur vi kommunicerar med varandra är 

olika beroende på var vi bor (Fridgren & Lyckander, 2003). Dock var det inte de kulturella 

skillnaderna som skulle belysas i denna studie utan upplevelsen av kommunikation. 

Patienterna i studien skulle vara 18 år eller äldre. Denna åldersgräns sattes för att inte belysa 

barns upplevelser av kommunikation utan vuxnas upplevelse av kommunikation (Office of 

the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1989). Även anhöriga och 

sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal 

exkluderas, för att studiens syfte var att belysa palliativa patienters upplevelser. Studier med 

en kvantitativ ansats valdes också att exkluderas. Detta gjordes för att studiens syfte var att 

undersöka en upplevelse inte som Forsberg och Wengström (2008) skriver att testa en 

hypotes. En studie med kvantitativ ansats skapar inte en mening och inte en förståelse av 

människors upplevelse av världen (ibid).  

 

Samtliga artiklar lästes igenom två gånger var. Detta gjordes för att få en översikt och en 

förståelse av artiklarnas innehåll. De valda artiklarna var skrivna på engelska. Enligt Willman 

et al. (2006) bör författarna till en studie alltid begränsa sig till det språket som samtliga anser 

att de behärskar (ibid). Engelska är inte författarna till studiens modersmål, men det är ett 

språk som de ansåg att de behärskade. Trots det kan språksvårigheter bidragit till 

feltolkningar och felöversättning från engelska till svenska men för att minimera risken för 

felöversättning och feltolkning användes engelska lexikon och översättningsprogram på 

internet såsom Google translate.  

 

De valda artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willmans et al. (2006) protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Detta gjordes för att bedöma artiklarnas 

kvalité (ibid). Enligt Critical Appraisal Skills Programme (CASP) genomförs en 

kritiskgranskning för att hitta och tolka forskning. Kritiskgranskning en noggrann och 

systematisk granskningsprocess för att bedöma forskningens trovärdighet samt dess värde 

och relevans till sammanhanget (ibid). Kvalitetsgranskningarna av artiklarna gjordes var för 

sig och kvalitetsgranskningen genomfördes två gånger av varje författare. Granskningen 

genomfördes enskilt och två gånger, för att försäkra sig att frågorna besvarades korrekt. 

Därefter diskuterade författarna kvalitetsgranskningarna tillsammans för att ta reda på om de 

kommit fram till samma kvalité på artiklarna. Enligt Willman et al. (2006) är 

kvalitetsgranskningar av artiklar subjektiv, av denna anledning hade säkerligen kvalitén på 

artiklarna fått en annan kvalité ifall någon annan genomfört kvalitetsgranskningen. Ifall 
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kvalitetsgranskningen hade genomförts tillsammans hade det troligtvis inte påverkat 

artiklarnas kvalité, för att diskussionen om frågorna hade skett ändå och granskningen hade 

ändå gjorts om två gånger. Kvalitetsgranskningsprotokollet innehåller olika frågor som skulle 

besvaras. För att få fram kvalitén på artiklarna räknades antalet Ja, Nej, Vej ej om till procent 

(Willman et al., 2006). Artiklar som fick 80-100% hade en hög kvalité, vilket enligt Willman 

et al. (2006) benämns som grad I. Det fanns lägre grader, grad II som hade en procentsats på 

70-79% och grad III som hade en procentsats på 60-67% (ibid). Artiklar under 60% valdes att 

exkluderas ur studien. Det ledde till att tre artiklar togs bort, för att författarna ansåg att de 

t.ex. saknade ett relevant urval, att deras datainsamling var otydligt beskriven och de saknade 

etiskt resonemang. Alla valda artiklar till studien uppnådde grad I. Om ett annat 

granskningsprotokoll t.ex. Forsberg och Wengströms (2008) checklista för kvalitativa artiklar 

hade använts, hade det kanske bidragit till en annan bedömning av kvalitén på artiklarna. 

Deras checklista innehåller fler frågor och de har ett annat sätt att bedöma artiklars kvalité på 

(ibid).  

 

Det uppkom en diskussion om att använda Krippendorffs innehållsanalys men tillslut 

beslutades det att använda Graneheim och Lundmans (2004) sammanställning av flera olika 

innehållsanalyser. Denna innehållsanalys valdes för att den var lätt att förstå och för att de 

olika stegen i analysen var tydligt förklarade. När de meningsbärande enheter togs ut gjordes 

detta enskilt. Efter det jämfördes och diskuterades de valda meningsbärande enheterna 

tillsammans. Det genomfördes enskilt och diskuterades därefter tillsammans, för att minimera 

risken för att viktiga meningar skulle missas som skulle kunna påverka studiens resultat 

(Willman et al., 2006). Därefter översattes de meningsbärande enheterna till svenska. 

Översättningen kan ha lett till felaktiga översättningar, för att engelska inte studiens 

författares modersmål, men det var som tidigare nämnt ett språk som bägge författarna 

behärskade (Willman et al., 2006). För att minimera risken för felaktiga översättningen 

användes det engelska lexikon och översättningsprogram på internet. Sista steget i analysen 

var att bilda kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) svarar en kategori på frågan 

”Vad?”. En kategori bildas av flera koder som har ett snarlikt innehåll (ibid). Enligt Granskär 

och Höglund-Nielsen (2008) får inte de meningsbärande enheter passa in i två eller flera 

kategorier eller falla mellan två kategorier. Inga meningsbärande enheter får uteslutas för att 

det inte finns någon lämplig kategori. Detta kan vara svårt för att människors upplevelser kan 

vara så lika varandra att de kan passa in i flera kategorier (ibid). Bägge författarna upplevde 

svårigheter med att bilda kategorier. Det uppkom svårigheter med att bilda kategorier som 
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svarade på frågan ”Vad” och som samtidigt var tydligt kopplat till studiens syfte. Författarna 

upplevde samma svårigheter när underkategorierna skulle skapas. Det var svårt att namnge 

underkategorierna utan att de blev för lika varandra eller gick in i varandra. Under analysen 

upplevdes fördelen med att vara två författare, för att då kunde författarna t.ex. diskutera 

kategoriseringarna och uppdelningarna sinsemellan. 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att belysa palliativa patienters upplevelser av att kommunicera med 

hälso- och sjukvårdspersonal inom palliativ vård. Resultatet visade att palliativa patienters 

kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal påverkades av deras upplevelser av att 

känna trygghet, känna övergivenhet och när hälso- och sjukvårdspersonal använde ett 

okänsligt språk. 

 

I den föreliggande studiens resultat framkom det att när hälso- och sjukvårdspersonalen 

gjorde insatser för att involvera patienters familj, tyckte patienter att hälso- och 

sjukvårdspersonalens kommunikation blev bättre. Vidare tyckte patienter att involvering av 

deras familj hjälpte dem. I en tidigare studie (Doumit & Huda, 2008) framkom det att det var 

viktigt med en bra kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienters 

familjemedlemmar. En bra kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 

patienters familjemedlemmar ansågs också kunna lindra patienters stress (ibid). I ytterligare 

en tidigare studie (Adler, Rosenfeld & Towne, 1989) framhålls det att hälso- och 

sjukvårdspersonalen bör göra allt de kan för att inkludera patienters familj. Enligt UKCC 

(1996) är kommunikation en viktig del i vården och en bra kommunikation är grunden för att 

kunna bygga upp en förtroendefull relation. Denna relation menar UKCC (1996) i hög grad 

kommer att kunna förbättra vården och leda till minskad ångest och stress för patienter men 

också minska stress och ångest för deras familjer eller vårdnadshavare (ibid). Ovan nämnda 

resultat visar på vikten av att involvera familjen i kommunikationen, då det ansågs som stor 

hjälp, förbättrade kommunikationen och för att det kunde lindra patienters stress. 

 

I den föreliggande studiens resultat framkom det att om hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

var lyhörda upplevde patienter en dålig kommunikation. Många patienter ansåg att de var 

tvungna att överdriva sina behov för att få hälso- och sjukvårdspersonalen att lyssna på dem. 

Travelbee (1971) menar att en bristande förmåga att lyssna är huvudorsaken till att en 

kommunikation blir dålig (ibid). Travelbee (1971) beskriver en kommunikation som ett 
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samspel mellan två eller fler personer, där meddelande eller meningar utbyts. I en 

kommunikation krävs det att minst en person tar initiativ till ett samtal och att minst en 

person ger respons, alltså svarar på det som uttryckts (Eide & Eide, 2008). En 

kommunikation blir enligt Travelbee (1971) dålig om en av personerna inte lyckas förmedla 

meddelandet eller meningarna till den andra personen (ibid). Därmed uppstår det en dålig 

kommunikation när hälso- och sjukvårdspersonalen inte lyssnar på sina patienter, vilket även 

föreliggande resultat visade. När hälso- och sjukvårdspersonalen inte lyssnar på sina patienter 

uppstår det inte ett samspel mellan två eller fler personer, vilket leder till att meningen eller 

meddelandet misslyckas att överföras till den andra personen. I den föreliggande studiens 

resultat upplevde patienterna att när hälso- och sjukvårdspersonalen inte var lyhörda fick de 

inte möjligheten att diskutera saker som kunskap, erfarenhet och drömmar med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Travelbee (1971) menar att det är genom en kommunikation som hälso- 

och sjukvårdspersonalen lär känna sina patienter och det är också genom en kommunikation 

som de kan uppmuntra, influera, motivera och hjälpa patienter (ibid). UKCC (1996) 

poängterar att hälso- och sjukvårdspersonal måste lyssna på sina patienter, för att lyssna är en 

viktig del i en kommunikation. Enligt Egan (2002) kan förmågan att aktiv lyssna på patienter 

förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens kommunikation.  

 

I den föreliggande studiens resultat framkom det att när hälso- och sjukvårdspersonalen 

använde svår medicinsk terminologi påverkades kommunikationen negativt. När hälso- och 

sjukvårdspersonalen använde svåra medicinska termer ledde det till att patienterna inte 

förstod vad hälso- och sjukvårdspersonalen menade eller pratade om. En tidigare studie kan 

styrka detta resultat, då även det resultatet framhöll att patienter hade svårt att förstå 

medicinska termer (Boyle, 1970). I den föreliggande studiens resultat poängterade patienter 

att det var viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen använde ord som kunde förstås av alla. I 

en tidigare studie (Dunne, 2005) betonades att användningen av medicinska termer var viktigt 

för hälso- och sjukvårdspersonalen att ha i åtanke när de kommunicerar med patienter, för att 

undvika missförstånd men också för att undvika känslor av utanförskap och isolering (ibid). 

Hälso- och sjukvårdspersonal bör använda ett språk som är bekant för patienter (UKCC, 

1996). Enligt Travelbee (1971) uppstår det en dålig kommunikation när en av personerna i en 

kommunikation inte förstår vad den andra personen pratar om eller försöker förmedla, vilket 

kan leda till att det hälso- och sjukvårdspersonalen vill förmedla missförstås eller misstolkas 

(ibid). Ovan nämnda indikerar på att det är angeläget att hälso- och sjukvårdspersonal 

anpassar sin språkanvändning inför palliativa patienter, för att t.ex. undvika missförstånd. 
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Slutsats 
Sammanfattningsvis upplevde palliativa patienter bland annat att när hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte var lyhörda eller när de använde svåra medicinska termer 

påverkades kommunikationen negativt. Patienterna upplevde också att kommunikationen 

förbättrades när hälso- och sjukvårdspersonalen involverade familjen. En god relation mellan 

hälso- och sjukvårdspersonalen och patienterna underlättade också kommunikationen. De 

upplevde också stöd när tid erhölls, vilket upplevdes påverka kommunikation positivt. 

 

Fortsatt forskning inom palliativ vård, med fokus på kommunikation utifrån ett 

patientperspektiv skulle vara av intresse, för i nuläget finns det begränsad forskning inom 

området (Kaasa et al., 2006). Även om artiklarna var skrivna i olika länder skulle ändå 

resultatet kunna tillämpas i Sverige. Sverige är ett mångkulturellt land, där människor bor 

som ursprungligen kommer från olika delar av världen (Proposition, 1997/98:16). Resultatet 

visar att patienters upplevelser av att kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonalen är 

betydelsefullt för hälso- och sjukvårdspersonal att ta del av. Det är viktigt för hälso- och 

sjukvårdspersonal att ha kunskaper om hur palliativa patienter upplever hur det är att 

kommunicera med dem. De behöver veta hur det bör kommunicera och hur en 

kommunikation kan påverka den palliativa patienten.  

Självständighet 
Vid genomförandet av denna studie gjordes artikelsökningarna var för sig. Båda författarna 

deltog aktivt när valet av artiklar valdes ut. Vid granskningsarbetet delades artiklarna upp 

jämt mellan varandra. Författarna granskade först fyra artiklar var och sen bytte författarna 

och granskade därefter de resterande fyra artiklarna, detta gjordes också var för sig. Detta 

gjordes för att båda författarna skulle ha granskat alla artiklar och för de sedan skulle kunna 

jämföra och diskutera granskningarna. Vid analyseringen av artiklarna delade författarna upp 

artiklarna jämt mellan sig. Författarna tog ut meningsbärande enheter var för sig. Författarna 

bytte sedan artiklar och gjorde samma sak igen var för sig. Kondenseringen och kodningen 

gjordes också var för sig, för att sedan kunna jämföra och diskutera kondenseringarna och 

koderna tillsammans. Bakgrund, resultat, metod, diskussion och slutsats skrev författarna 

tillsammans. Alla tabellerna i bilagorna utformades tillsammans.  



24 
 

Referenser 
Adler, R., Rosenfeld, L., & Towne, N. (1989) Interplay: The Process of 
Interpersonal Communication. Holt, Rinehart and Winston, Orlando FL 
 

Babcock Gove, P. (1993). Webster´s Third New International Dictionary. Merriam-Webster, 
Incorporated, Springfield, Mass, USA. 
 
Beck-Friis, B., & Strang, P. (2005). Palliativ Medicin. Stockholm: Liber.  
 
Boström, B., Sandh, M., Lundberg, D., & Fridlund, B. (2003). Cancer-related pain in 
palliative care: patients´ perceptions of pain management. Journal of Advanced Nursing, 45, 
410-419. 
 
Boyle, C. M. (1970). Difference between Patients' and Doctors' Interpretation of Some 
Common Medical Terms. British Medical Journal, 2, 286-289. 
 
Brown, H., Johnston, B., & Östlund, U. (2011). Identifying care actions to conserve dignity 
in end-of-life care. British Journal of Community Nursing, 16, 235-45. 
 
Critical Appraisal Skills Programme, (CASP). Making sense of evidence about clinical 
effectiveness: 11 questions to help you make sense of a trial. 
http://www.casp-uk.net/wp-
content/uploads/2011/11/CASP_RCT_Appraisal_Checklist_14oct10.pdf  
hämtad: 2012-11-01 
 
Conner, A., Allport, S., Dixon, J., & Sommerville, A.-M. (2008). Patient perspective: what to 
palliative care patients think about their care? International Journal of Palliative Nursing, 14, 
546-552. 
 
De Reave, L. (1994). Ethical issues in palliative care research. Palliative medicine, 8, 298-
305. 
 
Doumit, M. A.A., & Huda., H. A.-S. (2008). Lebanese cancer patients: 
Communication and truth-telling preferences. Contemporary Nurse, 28, 74–82. 
 
Doumit, M A.A., Huijer, H A-S., Kelley, J H. (2007). The lived experience of Lebanese 
oncology patients receiving palliative care. European Journal of Oncology Nursing, 11, 309-
319. 
 
Dunne, K. (2005). Effective communication in palliative care. Nursing Standard, 20, 57-64. 

 
Eide, H., & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation, relationsetik, samarbete 
och konfliktlösning (2 uppl.). Lund. Studentlitteratur. 
 
Egan, G. (2002). The Skilled Helper (7rd ed.). Brooks/Cole, Publishing Company, Albany 
NY. 
 
Fridgren, I., & Lyckander, S. (2003). Palliativ vård. Stockholm. Liber. 



25 
 

 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Natur och kultur. 
 
Fürst, C.-J., & Sauter, S. (2010). Palliativavårdguiden -vägvisaren till lindrande vård. 
Nationella Rådet för Palliativ Vård. 
http://www.nationellaradetforpalliativvard.se/blanketter/publikationer/Palliativguiden%20201
0/Palliativguiden%202010%20sid%201-18.pdf  
hämtad: 2011-12-20 
 
Graneheim, U.-H., & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 
105-112. 
 
Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativa forskning inom hälso- 
och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.  
 
Jarrett, N. J., Payne, S. A., & Wiles, R. A. (1999). Terminally ill patients´and lay-
carers´perceptions and experiences of community-based services. Journal of Advanced 
Nursing, 29, 476-483. 
 
Johnston, B., & Smith, L. N. (2005). Nurses´ and patients´ perceptions of expert palliative 
nursing care. Journal of Advanced Nursing, 54, 700-709. 
 
Lugton, J. (2002). Communicating with dying people and their relatives. TJ International, 
Ldt, Padstow, Cornwall. 
 
McWilliam, C., Ward-Griffin, C., Oudshoorn, A., & Krestick, E. (2008). Living while  
dying/dying while living: older clients’ sociocultural experience of home-based  
palliative care. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 10,  338-349. 

 
Nationella Rådet för Palliativ Vård. (2011). Palliativmedicinska enheten. Nationella Rådet 
för Palliativ Vård. 
http://www.nrpv.se/pages/597.asp?menuID=245&menuColor=%2300FF66 
hämtad: 2011-12-20 
 
Kaasa, S., Jensen Hjermstad, M., & Håvard Loge, J. (2006). Methodological and structural 
challenges in palliative care research: how have we fared in the last decades? Palliative 
Medicine, 20, 727-734. 
 
Kimberlin, C., Brushwood, D., Allen, W., Radson, E., & Wilson, D. (2004). Cancer Patient 
and Caregiver Experience: Communication and Pain Management Issues. Journal of Pain 
and Symtom Management, 28, 566-578. 
 
Kirk, P., Kirk, I., & Kristjanson, J. L. (2004). What do patients receiving palliative care for 
cancer and their families want to be told? A Canadian and Australien qualiatative study. 
British Medical Journal, 328, 1343-1347. 
 
Olsson, H., Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Stockholm: Liber. 



26 
 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (1989). Convention on 
the Rights of the Child. http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#part1 
hämtad: 2012-11-02 
 
Polit, D. F., & Beck, C.T. (2008). Nursing research. Generating and Assessing Evidence for 
Nursing Practice (8rd ed.). Philadelphia: Lippincott. 
 
Proposition 1997/98:16. Sverige, framtiden och mångfalden – från 
invandrarpolitik till integrationspolitik. (1997). Regeringen. 
http://swedenconfidential.files.wordpress.com/2012/08/regeringens_proposition_97-
98_ahnland.pdf 
hämtad: 2012-10-15 
 
Sato, R. S., Beppu, H., Iba, N., & Sawada, A. (2012). The meaning of the prognosis 
disclosure for Japanese cancer patients: a qualitative study of patients´narratives. Chronic 
illness, 8, 225-236. 
 
SFS 1998:531. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 
 
Socialstyrelsen. (2004). God vård i livets slut- en kunskapsöversikt om vård och omsorg om 
äldre. Stockholm. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10433/2004-123-
9_200412391.pdf 
hämtad: 2012-10-31 
 
Socialstyrelsen. (2006). Vård I livets slutskede. Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i 
landsting och kommuner. Socialstyrelsen. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9430/2006-103-
8_20061038.pdf  
hämtad: 2012-12-09 
 
SOU 1995:5. Vårdens svåra val. Statens Offentliga Utredningar. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/51/24/3515ea32.pdf 
hämtad: 2012-10-01 
 
SOU 2000:6. Döden angår oss alla värdig vård vid livets slut. Statens Offentliga 
Utredningar. http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/67/9cd6bc6a.pdf 
hämtad: 2012-11-02 
 
Stajduhar, K. I., Thorne, S. E., McGuinness, L., & Kim-sing, C. (2009). Patient perception of 
helpful communication in the context of advanced nursing. Journal of Clinical Nursing, 19, 
2039-2047. 
 
Townsend, J., Frank, A-O., Fermont, D., Dyer, S., Karran, O., Walgrove, A., & Piper, M. 
(1990). Terminal cancer care and patients’ preference for place of 
death: a prospective study. British Medicial Journal, 301, 415–17. 
 
United Kingdom Central Council (UKCC). (1996). Guidelines for  



27 
 

professional practice. http://www.nmc-
uk.org/Documents/Archived%20Publications/UKCC%20Archived%20Publications/Guidelin
es%20for%20Professional%20Practice%20January%201996.PDF  
hämtad: 2012-10-30 
 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Woods, S., Beaver, K., & Luker, K. (2000). Users´ views of palliative care services: Ethical 
implications. Nursing Ethics, 7, 314-327. 
 
World Health Organization. (2012). Palliative care. World Health Organization. 
http://www.who.int/cancer/palliative/en/ 
hämtad: 2011-12-09  
 



 

28 
 

Bilaga 1. Artikelsökning 
Databas: MEDLINE Datum Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Valda artiklar 

 28/8-12 Communication 213444 - - 

 28/8-12 Palliative care 36467 - - 

 28/8-12 Experience 383109 - - 

 28/8-12 Communication AND palliative care AND experience 236 10 0 

 28/8-12 Communication AND cancer AND palliative care 215 25 2  

 28/8-12 Palliative and end-of-life care AND communication AND 

patient perception AND cancer care 

1 1 1  

 29/8-12 Palliative care AND cancer 1423 15 1  

 29/8-12 Communication AND palliative care AND patient saticfaction 35 8 0 

 29/8-12 Patient saticafation OR communication AND palliative care 1222 15 0 

 30/8-12 Communication AND patient saticfation AND end-of-life care 43 9 0 

 31/8-12 Communication AND cancer 2623 25 2   
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Bilaga 1. Artikelsökning 
Databas: CINAHL Datum Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Valda artiklar 

 28/8-12 End-of-life care 4803 - - 

 28/8-12 Communication 28236 - - 

 28/8-12 Communication AND end-of-life care 278 11 1  

 30/8-12 Terminal care 9259 - - 

 30/8-12 Palliative care 15371 - - 

 31/8-12 Communication AND terminal care AND palliative care 148 30 0 

 31/8-12 Terminall ill patient OR terminal care AND communication AND 

palliative care 

248 20 0 
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Bilaga 2. Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3. Artikelöversikt  
Författare/Land: Titel: Tidskrift/Årtal: Syfte: Metod: Resultat: Kvalité: 

Sato, R. S, Beppu, H, 

Iba, N & Sawada, A. 

Japan 

The meaning of life 

prognosis disclosure 

for Japanese cancer 

patients: a qualitative 

study of patient´s 

narratives. 

Chornic Illness. 

2012 

Var att förstå 

anledningen för att 

vänta eller att inte 

vänta med att få reda 

på livsprognosen och 

hur prognosen tolkades 

och användes av 

patienterna. 

Kvalitativ 

studie med 

intervjuer. 

Några av patienterna begärde 

frivilligt att få reda på sin 

prognos, för att kunna 

förbereda sig inför livets slut, 

andra inte. Några tog reda på 

prognostisk information ifrån 

böcker och webbplatser. 

Grad I 

Johnston, B & Smith, 

L. N. 

Storbritannien 

 

Nurse´s and patient´s 

perceptions of expert 

palliative nursing 

care. 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

2005 

Patienters och 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

palliativ vård speciellt 

om deras uppfattning 

av expert palliativ 

omvårdnad. 

Kvalitativ 

studie med 

intervjuer. 

Både patienter och 

sjuksköterskor tyckte att 

relationen till varandra var 

viktigt samt att kunna 

kommunicera effektivt och 

kunna förmedla komfort och 

kunskap. 

Grad I 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 
Författare/Land: Titel: Tidskrift/Årtal: Syfte: Metod: Resultat: Kvalité: 

Doumit, M, Huijer H 

A-S, Kelley J. H. 

Libanon 

The lived experience of 

Lebanese oncology 

patients receiving 

palliative care. 

European Journal 

of Oncology 

Nursing. 

2007 

Libanesiska palliativa 

patienters upplevelse 

av palliativ vård. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer. 

Patienterna berättade 

om känslan av att 

vara beroende, att 

vara på sjukhus, 

rädslan av smärta, och 

att de hade ett behov 

av att kommunicera. 

Grad I 

Kirk, P,  

Kirk, I, & 

Kristjanson , J. L.  

Perth & Winnipeg. 

What do patients 

receiving palliative care 

for cancer and their 

families want to be told? 

A Canadian and 

Australian qualitative 

British Medical 

Journal.  

2004 

Palliativa patienters 

från olika etniska 

bakgrunder och deras 

familjers upplevelse 

av att få en diagnos 

och hur information 

förmedlas. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer. 

Visar att tid, respekt, 

inbringa hopp, att 

personalen är ärlig 

och direkt. 

Grad I 

Kimberlin, C, 

Brushwood, D, Allen, 

W, Radson, E & 

Wilson, D. 

Florida 

Cancer patient and 

caregiver experiences: 

communication and pain 

management issues. 

Journal of Pain and 

Symtom 

Management. 

2004 

Vad uppfattar patient 

och vårdgivare för 

hinder i samband med 

kommunikation och 

smärta.  

Kvalitativ studie med 

intervjuer. 

Beskriver beteende 

som underlättar eller 

hindrar 

kommunikationen i 

samband med 

smärtlindring. 

Grad I 
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Bilaga 3. Artikelöversikt  
Författare/Land: Titel: Tidskrift/Årtal: Syfte: Metod: Resultat: Kvalitet: 

Brown, H, Johnston, 

B & Östlund, U. 

Skottland 

Identifyingg care 

actions to conserve 

dignity in end-of-life 

care.  

 

British Journal of 

Community nurses.  

2011 

 

Ta reda på 

vårdaktioner som 

behåller kvaliteten vid 

vård i livet slutskede 

baserat på bevis från 

patienter och 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer. 

Vård aktioner som 

förslogs var t.ex. att 

skapa en relation 

mellan patient och 

sjuksköterska, visa 

respekt & 

kommunicera med 

familj och patienten 

på ett bra sätt. 

Grad I 

Stajduhar, K I, 

Thorne, S. E, 

McGui8ness, L & 

Kim-sing, C. 

Kanada 

Patient perception of 

helpful 

communication in the 

context of advanced 

cancer. 

Journal of Clinical 

Nursing. 

2009 

Ta reda på vad 

patienter med 

avancerad cancer 

tycker är hjälpsam 

kommunikation. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer. 

Viktigt att respektera 

behovet av tid & visa 

ömhet och tillkännage 

rädslor. 

Grad I 

Boström, B, Sandh, 

M, Lundberg, D & 

Fridlund, B. 

Sverige 

 

Cancer-related pain in 

palliative care: 

patient´s perceptions 

of pain. 

Journal of Advanced 

Nursing. 

2003 

Beskriva hur patienter 

med cancer relaterad 

smärta uppfattar 

hantering av sin 

smärta. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer 

Att kommunikation, 

tillit och planering är 

viktigt för patienterna. 

Grad I 
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Bilaga 4. Exempel på analysförförandet 
Meningsbärandenhet: Översättning: Kondensering: Kod: Underkategorier Kategori: 
Someone to talk to was, for 
the majority of patients, an 
essential component of their 
care. 

Någon att prata med var 
för majoriteten av 
patienterna, en viktig del 
av vården.  

Att ha någon att prata  
med var en viktig del av 
vården. 

Att ha någon att prata 
med var viktigt. 

 Kände stöd vid omsorg. 
 

Trygghet 

A caring relationship 
between 
providers and patients was 
identified as 
essential to effective 
communication by both 
patients and caregivers. 

En vårdande relation 
mellan vårdgivare och 
patienter identifierades av 
båda som nödvändigt för 
att en effektiv 
kommunikation av både 
patienter och vårdgivare. 

Patienter tycker att e 
vårdande relationen är 
nödvändig för en effektiv 
kommunikation. 

En vårdande relation är 
viktig för 
kommunikationen. 

Kände stöd vid en bra 
relation. 
  

Trygghet 
 

Patients found involvement 
of family members to be 
helpful in communicating 
with providers. 

Patienter tyckte att 
involvering av familjen 
var hjälpfullt vid 
kommunikationen med 
hälso- och 
sjukvårdspersonalen.  

Involvering av familjen 
vid en kommunikation 
upplevdes som hjälpsamt.  

Involvering av familjen 
upplevdes hjälpsamt. 

Kände stöd från familjen. 
  
 

Trygghet 
 

The providers who were 
perceived to take the time 
to communicate with 
patients were also perceived 
to communicate well and to 
care about their patients. 

De i personalen som 
uppfattades ta sig tid att 
kommunicera med 
patienterna uppfattades 
också kommunicera väl 
och bry sig om sina 
patienter. 

Personal som tog sig tid 
att kommunicera med 
patienter ansågs också 
kommunicera bra och 
brydde sig om 
patienterna. 

Att ta sig tid ge en bra 
kommunikation. 

Kände stöd när tid erhålls.  
 

Trygghet 
 

Avoiding occurred when 
communication was 
ineffective. 

Undvikande inträffade när 
kommunikationen var 
ineffektiv.  

Patienten undveks när 
kommunikationen var 
ineffektiv. 

Undvikande. Kände sig försummade. 
 
 

Övergivenhet 

Patients and caregivers 
reported going to great 
lengths to get the attention 
they felt they needed from 
providers. 
 

Patienter och vårdgivare 
rapporterade behövde gå 
mycket långt för att få den 
uppmärksamhet de kände 
att de behövde från 
personalen. 

Patienter får kämpa för att 
få den uppmärksamhet de 
behöver ha. 

Kämpa för 
uppmärksamhet. 

Att inte känna sig sedd 
eller hörd. 
  
 

Övergivenhet  
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Bilaga 4. Exempel på analysförförandet 
Meningsbärandenhet: Översättning: Kondensering: Kod: Underkategorier Kategori: 
All participants expressed 
very clearly that they did 
not like people to pity them, 
whether by action or by 
word. 

Alla deltagare uttryckte 
mycket tydligt att de inte 
gillade när människor 
tyckte synd om dem, 
antingen genom handling 
eller genom ord.  

Gillade inte när 
människor tyckte synd om 
dem genom ord. 

Gillar inte medlidande 
ord. 

Att personalen använde 
ord som inverkade på 
sinnesstämningen. 
 
 

Ett okänsligt språk 
 

They often recalled precise 
details associated with the 
problematic communication 
such as harsh use of 
terminology. 

De kom ofta ihåg exakta 
detaljer i samband med en 
problematisk 
kommunikation t.ex. svår 
användning av 
terminologi. 

En svår användning av 
terminologi ansågs 
problematisk för 
kommunikationen. 

Svår terminologi. Att personalen använde 
för svåra ord. 

Ett okänsligt språk 
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